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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –  
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e – naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si 

 

          Ljubljana, 9. 7. 2014 

 

Odgovor političnih strank na zastavljena vprašanja Zbornice - Zveze 

 

Spoštovane predsednice in predsedniki regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij,  

odnos politike, še posebej zdravstvene, do poklicnih skupin medicinskih sester,  babic in tehnikov 

zdravstvene nege je odraz skrbi in odgovornosti do bolnikov in njihovih svojcev, pa tudi spoštovanja 

poklicnih skupin, ki zagotavljajo kakovostno skrb za paciente. 

 Na Zbornici - Zvezi smo političnim strankam pred državnozborskimi volitvami postavili troje 

vprašanj, vezanih na ključna prizadevanja stroke in strokovnega združenja zdravstvene in babiške 

nege. Vprašanja se nanašajo na morebitno podporo sprejemu sistemskega zakona, ki bi celovito 

urejal področje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, na podelitev javnega pooblastila zbornici oz. 

strokovnemu združenju na področju zdravstvene in babiške nege ter na stališča političnih strank do 

strogih varčevalnih ukrepov na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, ki Slovenijo 

odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega ter vsem dostopnega javnega 

zdravstva. 

Obenem smo političnim strankam želeli pojasniti, da sta zdravstvena in babiška nega pomemben in 

neobhodno potreben del zdravstvenega sistema. Zbornica - Zveza je vprašanja posredovala 13 

političnim strankam, na vprašanja so odgovorile 4 politične stranke, in sicer SDS - Slovenska 

demokratska stranka, Zavezništvo Alenke Bratušek, NSI – Nova Slovenija in SMC - Stranka Mira 

Cerarja.  
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V priponkah si lahko preberete posredovana vprašanja Zbornice - Zveze skupaj z uvodnimi pojasnili 

ter prejete odgovore. Omenjena vprašanja in dogovori so objavljeni na spletni strani Zbornice – Zveze 

www.zbornica-zveza.si. 

S spoštovanjem, 

Predsednica Zbornice - Zveze 

   

        Darinka Klemenc  

  

Priponke: 

- vprašanja Zbornice – Zveze, 

- odgovori SDS - Slovenske demokratske stranke, 

- odgovori NSI - Nove Slovenije, 

- odgovori Zavezništva Alenke Bratušek, 

- odgovori SMC - Stranke Mira Cerarja.

 

http://www.zbornica-zveza.si/


 
 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e –naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si 
 
Ljubljana, 16. 6. 2014 
 
 
VPRAŠANJA ZA VAŠO POLITIČNO STRANKO  
 
Spoštovani, 
 
zdravstvena in babiška nega sta pomemben in neobhodno potreben del zdravstvenega sistema. 
Odnos politike, še posebej zdravstvene, do poklicnih skupin medicinskih sester,  babic in 
zdravstvenih tehnikov je odraz skrbi in odgovornosti do bolnikov in njihovih svojcev, pa tudi 
spoštovanja poklicnih skupin, ki zagotavljamo kakovostno skrb za paciente. Izvajalci zdravstvene in 
babiške nege pomembno prispevamo k nemotenemu delovanju zdravstvenega sistema - 24 ur na 
dan, vse dni v letu, v vseh okoljih in na vseh nivojih, v javnem in zasebnem sektorju, v socialnem 
varstvu ter zdravstvenem izobraževanju. 
 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je nevladno reprezentativno strokovno 
poklicno združenje, ki predstavlja najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu (20.000 zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi), v katero se povezuje 11 regijskih strokovnih društev, pod njo pa deluje 
tudi 31 strokovnih sekcij. Že skoraj 90 let si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno, humano, 
varno zdravstveno in babiško nego ter oskrbo za vse prebivalce Republike Slovenije. 
 
Dovolite, da vam pred državnozborskimi volitvami  postavimo troje vprašanj, vezanih na ključna 
prizadevanja stroke in strokovnega združenja zdravstvene in babiške nege. Z odgovori, ki nam jih 
boste posredovali do 25. junija, bomo seznanili zaposlene v zdravstveni negi in medije.  
 
Prosimo vas, da se opredelite do naslednjih vprašanj:  
 

1. Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege predstavljajo najštevilčnejšo poklicno 
skupino v zdravstvu – kar 20.000 nas je. Zdravstvena in babiška nega doživljata skokovit 
strokovni razvoj, tesno vezan na razvoj drugih ved v zdravstvu in na potrebe prebivalstva. V 
zdravstveni obravnavi se uvajajo visoke tehnologije, pacienti zahtevajo kompleksen pristop, 
so vedno bolj ozaveščeni in zahtevni, zdravstvena obravnava potrebuje dovolj izobražen, 
usposobljen in odgovoren kader.  
 
Navkljub omenjenim dejstvom področje zdravstvene in babiške nege ni normativno urejeno, 
saj v nasprotju z medicinsko, farmacevtsko ali socialno-varstveno stroko zdravstvena in 
babiška nega nimata lastnega zakona, ki bi celovito in sistemsko urejal to strokovno področje. 
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Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege ostajamo edina poklicna skupina, ki 
dela z ljudmi, pretežno z bolnimi in ranljivimi skupinami prebivalstva brez normativne 
urejenosti področja.  
 

Ali vaša stranka podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje zdravstvene in 
babiške nege ter oskrbe? 

 
2. V skladu z obstoječo zakonodajo lahko minister, pristojen za zdravje, javno pooblastilo za 

opravljanje določenih nalog (vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege, 
izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, izdajanje, podaljševanje in odvzem licence, 
načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov) podeli zbornicam oz. strokovnim 
združenjem s področja zdravstvene in babiške nege, ki izpolnjujejo pogoje, določene z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005). 
 
Raziskave, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), nakazujejo, da 
prisotnost regulativnih teles, v katerih aktivno delujejo strokovne organizacije zdravstvenih 
delavcev, izboljšuje učinkovitost zdravstvene politike, saj avtonomnost stroke omogoča večjo 
zmožnost razumevanja in reševanja posameznih vprašanj in dilem, ki nastajajo pri izvajanju 
regulacije oz. javnega pooblastila, omenjeno stališče pa je skladno z usmeritvami 
Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) in Mednarodne konfederacije babic (ICM). 
 

Ali vaša stranka podpira stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter zagotavljanja 
avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. strokovnemu 
združenju na področju zdravstvene in babiške nege? 
 

3. Na Zbornici – Zvezi izražamo zaskrbljenost zaradi vedno težjih razmer v domovih starostnikov, 
saj se situacija na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialno varstvenih zavodih 
stopnjevano slabša. Sredstva, namenjena za zdravstveno nego, se znižujejo, zmanjšujeta se 
negovalni in oskrbovalni kader oz. zaposluje se kader z neustrezno izobrazbo. Leta 2006 je 
bilo v domovih starostnikov zaposlenih 1273 izvajalcev zdravstvene nege, leta 2012 pa le še 
585. Vendar razmere v socialno varstvenih zavodih niso osamljen primer, saj zgolj na 
bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic stalno primanjkuje več kot 20 % medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov (izračuni so narejeni po priznani metodologiji – kategorizaciji - 
izračunu potreb po kadrih, ki jo je potrdil Zdravstveni svet). Ob pomanjkanju negovalnega 
kadra je pričakovati porast strokovnih napak, ki imajo lahko usodne posledice za slehernega 
pacienta(povečano število bolnišničnih okužb, padci pacientov, pojavnost razjed zaradi 
pritiska – preležanin, napake pri razdeljevanju zdravil,...). 
 

Ali bo vaša stranka pri morebitnem pregledu ukrepov v zdravstvu upoštevala, da strogi varčevalni 
ukrepi na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi niso ustrezni, saj Slovenijo 
odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega, vsem dostopnega javnega 
zdravstva? 
 
Prosimo vas, da nam vaše odgovore in stališča posredujete do 25. junija na: tajnistvo@zbornica-
zveza.si.  Za vaš odziv se vam lepo zahvaljujemo. V pomoč pri pisanju vaših programov vam v prilogi 
posredujemo stališča stroke zdravstvene in babiške nege o aktualni problematiki na področju 
zdravstva ter predloge za reševanje krize (daljšo in krajšo verzijo).  Na Zbornici – Zvezi smo vam na 

telefonski številki 01/544 54 80 na voljo za morebitna dodatna pojasnila. 
 
Uspešno vam želimo na volitvah. 
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Z lepimi pozdravi,           
            
        Predsednica Zbornice – Zveze 
         Darinka Klemenc 



Odgovori NSI - Nove Slovenije na zastavljena vprašanja Zbornice – Zveze 

 

1. Ali vaša stranka podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje 
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe? 

 

2. Ali vaša stranka podpira stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter 
zagotavljanja avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. 
strokovnemu združenju na področju zdravstvene in babiške nege? 

 

3. Ali bo vaša stranka pri morebitnem pregledu ukrepov v zdravstvu upoštevala, da strogi 
varčevalni ukrepi na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi niso ustrezni, saj 
Slovenijo odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega, vsem dostopnega 
javnega zdravstva? 

 

Zdravstveni sistem v Sloveniji je potreben temeljite prenove. Zavedamo se problematike, ki ste jo 

izpostavili, saj smo v NSi v maju (15. 5. 2014) sklicali tudi nujno sejo odbora za zdravstvo, kjer smo 

obravnavali najbolj pereče probleme. Kot predlagatelji seje smo izpostavili tudi nerešene probleme 

glede normativov in standardov pri babiški in zdravstveni negi. Pri tej razpravi so sodelovali tudi 

predstavniki vaše zbornice.  

V NSi menimo, da je treba na ravni posameznih izvajalcev nujno vzpostaviti prave normative in 

standarde.  

Krščanski demokrati vidimo trenutni plačni sistem v zdravstvu kot mehanizem, ki kaznuje kakovostne 

in produktivne ter nagrajuje manj kakovostne in manj produktivne. Skratka, potrebno se je lotiti 

celovite zdravstvene reforme s spremembo zakonodaje v sodelovanju z vsemi deležniki. V Novi 

Sloveniji smo se k tej prenovi zavezali tudi v programu Odgovori za prihodnost, ki bo naše temeljno 

vodilo delovanja v prihodnosti. 

 

          NSI - Nova Slovenija 



Odgovori SDS – Slovenske demokratske stranke na zastavljena vprašanja Zbornice – Zveze 

 

1. Ali vaša stranka podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje 
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe? 

 

Zavedamo se, da področje ni dobro urejeno in podpiramo normativno ureditev, vendar imamo 

pomisleke, da bi bilo treba za to imeti poseben zakon. Z namenom omejevanja že tako prevelike 

normiranosti, bi lahko vsebinsko enako kakovostne rešitve vpeljali s spremembami že obstoječe 

zakonodaje. Ali bi bil takšen pristop najprimernejši, je zgolj nomotehnično vprašanje, ki ne spreminja 

dejstva, da je treba področje zdravstvene nega zakonsko natančneje urediti. Ocenjujemo torej, da je 

vaša pobuda vredna razmisleka, vendar se moramo pri tem upreti skušnjavi »hipernormiranosti«, ki 

je za strokovna področja lahko celo škodljiva.   

 

2. Ali vaša stranka podpira stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter 
zagotavljanja avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. 
strokovnemu združenju na področju zdravstvene in babiške nege? 

 

Podpiramo pobudo, da urejena strokovna združenja oziroma zbornice prevzamejo kar največji možni 

del odgovornosti za svoje delovanje. Samoregulacija je lahko koristna in učinkovita, vendar mora 

država, ki zastopa javni interes, ohraniti nadzor.  

 

3. Ali bo vaša stranka pri morebitnem pregledu ukrepov v zdravstvu upoštevala, da strogi 
varčevalni ukrepi na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi niso ustrezni, saj 
Slovenijo odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega, vsem dostopnega 
javnega zdravstva? 

 

Varčevalni ukrepi na način pavšalnega zniževanja cen zdravstvenih storitev ali plač zaposlenih so po 

našem mnenju neustrezni in celo škodljivi. Cene zdravstvenih storitev morajo biti realne (ekonomsko 

objektivne), plače zaposlenih pa morajo odražati tudi obseg in kakovost opravljenega dela. 

 

       SDS – Slovenska demokratska stranka 



Odgovori SMC - Stranke Mira Cerarja na zastavljena vprašanja Zbornice – Zveze 

 

1. Ali vaša stranka podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje 
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe? 

 

V uvodu se vam zahvaljujemo za posredovana gradiva in vprašanja ter angažma, ki ga izkazujete s 

tem, da bi strokovno področje, ki ga zastopate, še v večji meri uveljavili tako v praksi kot v normativni 

ureditvi našega sistema. Predlogi in stališča so nam zelo dragocena, saj dajejo večjo širino in 

strokovno podlago našim razmislekom o kompleksnih vprašanjih zagotavljanja celovite in kvalitetne 

zdravstvene oskrbe za naše državljane.  

Naj najprej navedemo samo nekaj načelnih izhodišč, povezanih z vašim področjem dela, ki jih v 

Stranki Mira Cerarja zagovarjamo, pri katerih z veseljem ugotavljamo, da so v veliki meri skladna tudi 

z vašimi pogledi.  

Zavzemamo se za učinkovit sistem javnega zdravstva, ki postavlja človeka v središče in ga obravnava 

celostno kot bio-psiho-socialno bitje tako z izvajanjem učinkovitega zdravljenja in nege, kot tudi z 

vrsto preventivnih dejavnosti, ki so usmerjene v ohranjanje zdravja in zgodnje ukrepanje. 

Medicina in zdravstvena nega sta področja, ki neločljivo in enakovredno sodelujeta pri skrbi za 

bolnike, zato tudi področju zdravstvene nege pripisujemo enakovreden pomen in strokovno 

samostojnost.  

Tudi pri samih izhodiščih glede organizacije zdravstvenega sistema so naši pogledi skladni, saj se 

zavzemamo za krepitev javnega zdravstvenega sistema, pozdravljamo in spodbujamo pa tudi zasebno 

iniciativo na tem področju. Vendar mora biti postavljena jasna razmejitev med javnimi in zasebnimi 

izvajalci, ki v sodelovanju iščejo korist za bolnika, se pa njihovo delo in osebje ne smeta nepregledno 

prepletati tako, kot se to dogaja danes. Zavedamo se, da je potrebno izboljšati upravljanje tudi 

zdravstvenih institucij, povečati njihovo samostojnost in ciljno usmerjenost, poenostaviti postopke in 

povečati odgovornost za doseganje ciljev.  

Tudi sami ugotavljamo, da je glede na velikost države nujno doseči večjo specializacijo zdravstvenih 

izvajalcev na višjih nivojih ter večjo univerzalnost in celovitost obravnave na primarnem nivoju.  

Podpiramo širitev referenčnih ambulant, ponovno okrepitev preventivnih programov ter primarne 

zdravstvene mreže, ki naj upošteva regionalne specifike in zmanjšuje prehodnost bolnikov na 

sekundarni in terciarni nivo, kar bo omogočilo racionalizacijo teh nivojev. S tem mislimo tudi krepitev 

patronažne službe in vseh dejavnosti, ki tudi na zdravstvenem področju pospešujejo razvoj 

skupnostnih oblik skrbi. Na področju dolgotrajne oskrbe (pomoči in nege) se zavzemamo za 

vzpostavitev integriranega sistema zdravstveno-oskrbno-socialne obravnave uporabnikov, katerega 

neločljivi del je tudi zdravstvena nega, vendar v tesnem sodelovanju z drugimi profili znotraj enovite 

dejavnosti.  

 



Osebje, ki izvaja zdravstveno nego na vseh nivojih zahtevnosti je nujno ohraniti po obsegu in 

strokovno krepiti, zavzemamo se za nesporno priznanje enakovredne stroke zdravstvene nege ter s 

tem večjo strokovno avtonomijo pa tudi odgovornost za svoje odločitve. 

Glede na vaše konkretno vprašanje o sistemskem zakonu za področje zdravstvene in babiške nege pa 

lahko odgovorimo, da podpiramo enakovredno sistemsko ureditev tega strokovnega področja z 

vsemi ostalimi, lahko tudi v ločenem zakonu. Vendar je za vsa strokovna področja, ki se normativno 

urejajo (tudi s spremembami obstoječe ureditve na drugih področjih) potrebno strogo ločiti ureditev 

samega strokovnega področja v smislu strokovnega razvoja, zastopanja, licenciranja ipd., od 

normativne ureditve zdravstvene dejavnosti na vseh področjih, ki pa je skupna vsem strokovnim 

področjem, ki se pri izvajanju zdravstvene dejavnosti prepletajo. 

 

2. Ali vaša stranka podpira stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter 
zagotavljanja avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. 
strokovnemu združenju na področju zdravstvene in babiške nege? 

 

Tudi glede vloge strokovnih zbornic so naši pogledi skladni, saj menimo, da morajo imeti vsa 

strokovna področja opolnomočena strokovna združenja, katerih naloga in pooblastilo je presoja o 

strokovnih vprašanjih, saj ta presoja ne sodi v državni aparat, katerega naloga je normativno urejanje 

dejavnosti, ne pa opredeljevanje do strokovnih vprašanj. 

 

3. Ali bo vaša stranka pri morebitnem pregledu ukrepov v zdravstvu upoštevala, da strogi 
varčevalni ukrepi na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi niso ustrezni, saj 
Slovenijo odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega, vsem dostopnega 
javnega zdravstva? 

 

Z vami delimo tudi zaskrbljenost glede števila delavcev v zdravstveni negi, ki nikakor ni zadostno za 

sedanje, kaj šele prihodnje potrebe uporabnikov teh storitev. Čeprav se podatki, ki smo jih pridobili iz 

javnih evidenc zelo razlikujejo od vaših, pa se strinjamo, da so varčevalni ukrepi že presegli mejo, ko 

je ogroženo stabilno delovanje zdravstvenega sistema tudi na področju dostopnosti in kakovosti 

zdravstvene nege, zato že pripravljamo rešitve, s katerimi bi zagotovili vire za zagotovitev nujno 

potrebnega negovalnega osebja v vseh zdravstvenih dejavnostih in na področju dolgotrajne oskrbe.  

Zelo smo veseli vaše pripravljenosti za sooblikovanje nujnih sprememb na zdravstvenem področju in 

zagotavljamo, da vas bomo z veseljem naprosili za stališča in predloge ter povabili k sodelovanju pri 

spremembah na področju, ki ga strokovno nedvomno obvladujete. Veseli pa smo tudi vaših stališč, ki 

ste jih že posredovali, saj nam bodo pomagala, da bo že danes nas program bolj kvaliteten. Seveda 

bomo tudi podpore vaše Zbornice v predvolilnem času, predvsem pa sodelovanja pri nujnih 

spremembah zdravstvenega sistema, ki nas nedvomno čakajo v prihodnosti 

 

         SMC - Stranka Mira Cerarja 



Odgovori Zavezništva Alenke Bratušek na zastavljena vprašanja Zbornice – Zveze 

 

1. Ali vaša stranka podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje 
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe? 

 

Zavezništvo Alenke Bratušek podpira sprejem sistemskega zakona, ki bi celovito urejal področje 

zdravstvene in babiške nege. Standardi in normativi v zdravstveni negi in babištvu so potrebni in zato 

bo treba uskladiti vaš predlog, ki ga vsebuje Modra knjiga s praksami v tujini in plačnikom ter najti 

najugodnejšo rešitev za vse. 

 

2. Ali vaša stranka podpira stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter 
zagotavljanja avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. 
strokovnemu združenju na področju zdravstvene in babiške nege? 

 

Seveda podpiramo stališče, da se z namenom racionalizacije državne uprave ter 

zagotavljanja  avtonomije stroke na določenem področju javno pooblastilo podeli zbornici oz. 

strokovnemu  združenju na področju zdravstvene in babiške nege. 

Vse tri zbornice v zdravstvu (zdravniška, ZZBN, lekarniška) morajo imeti enake naloge, pravice in 

odgovornosti. Podeljevanje licenc je vsekakor naloga zbornice, zato menimo, da mora Ministrstvo za 

zdravje vrniti podeljevanje licenc zbornici zdravstvene nege. Na ministrstvu na to temo že potekajo 

pogovori. 

 

3. Ali bo vaša stranka pri morebitnem pregledu ukrepov v zdravstvu upoštevala, da strogi 
varčevalni ukrepi na račun zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi niso ustrezni, saj 
Slovenijo odmikajo od kakovostnega, varnega, učinkovitega, humanega, vsem dostopnega 
javnega zdravstva? 

 

Cilj, ki ga želimo doseči je vsekakor kakovostno, varno, učinkovito, humano in vsem dostopno javno 

zdravstvo. Vemo, da brez zadovoljivega števila kadrov na tem področju to ni mogoče, zato si bomo 

prizadevali za sprejem teh standardov in normativov na področju zdravstvene nege. 

         

Zavezništvo Alenke Bratušek 
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